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Insolvência: Washclean Laundries - Serviços de Lavandaria, Lda.
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BONS NEGÓCIOS!

LEILÃO PRESENCIAL
08.05.2019 ÀS 14H30
LOCAL: Barreiro - Parque Empresarial
da Quimiparque, Rua 19
GPS: 38.66670, -9.06482
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COMPRESSOR | VEÍCULOS
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Transversal do Sítio do Espertim, Ap. 98
Centro Cívico, 6201-909 Covilhã

Rua Padre Américo, N.º19 B 1ºDrt.
1600-548 Telheiras

Avenida Arriaga n.º 50, 2º, Sala 4
9000-060 Funchal
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1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por Leilão Presencial os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

1.1. O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.4 do presente Regulamento.
1.2. Os interessados na aquisição deverão identificar-se sempre que o representante da LC Premium, Lda o solicite.
1.3. No acto da inscrição é obrigatória a entrega de um cheque caução, no valor de  5.000,00 emitido a ordem de LC Premium, Lda. destinando-se o
mesmo a garantir o bom e integral cumprimento das condições do leilão por parte dos interessados.
1.3.1. O cheque será devolvido no final do leilão, exceto nos casos referidos no ponto seguinte.
1.3.2. Em caso de incumprimento total ou parcial das condições do leilão, poderá tal cheque ser apresentado a pagamento com vista ao ressarcimento
dos danos decorrentes do incrumprimento, sem prejuízo do previsto no ponto 4.2.
1.4. A LC Premium, Lda., ouvidos os interessados na venda, reserva-se o direito de não admitir no leilão ou exigir depósito de caução ou qualquer outra
garantia tida por conveniente a quem tenha, em anteriores leilões, incumprido o ponto 4 ou praticado algum dos actos descritos no ponto 6.3 do
presente Regulamento, tenha perturbado ou perturbe o normal funcionamento do Leilão, ou seja manifesto que a sua presença não é conforme aos
objectivos e interesses do mesmo, tudo para salvaguarda dos interesses e transparência do Leilão.
2. FUNCIONAMENTO DO LEILÃO
2.1. O Leilão irá decorrer da seguinte forma:
a) Bens Móveis vendidos lote a lote / verba a verba;
b) Outras Possíveis;
2.2. Os lances deverão ser feitos em voz alta de forma clara e visível, de modo a que não ofereçam quaisquer dúvidas.
3. BENS
3.1. Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, livres de ónus ou encargos, sem garantia de quaisquer vícios que possam
surgir ou que eventualmente existam, tendo já sido ouvido(s) o(s) credor(es) com garantia real sobre os bens, nos termos do n.º 2 do art. 164.º do
CIRE.
3.2. Presume-se que os interessados inspeccionaram os bens e conhecem as suas características, declinando-se qualquer responsabilidade pelo seu
estado de conservação ou funcionamento, assim como qualquer descrição incorrecta da informação constante do folheto e que possa induzir em
erro.
3.3. À Massa Insolvente ou à LC Premium, Lda. não poderão ser assacadas quaisquer responsabilidades por descrições incorrectas no folheto que
possam induzir em erro, assim como alterações que, relativamente à situação jurídica dos prédios ou a licenciamentos, possam ocorrer
futuramente e que venham a ser prejudicados por lei ou acto administrativo.
4. PAGAMENTO DO PREÇO
4.1. Com a adjudicação dos bens móveis, o arrematante pagará:
a) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Washclean Laundries – Serviços de Lavandaria,
Lda.
b) IVA à taxa legal sobre os bens vendidos, através de cheque emitido à ordem do IGCP, E.P.E. (sem data);
c) 10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque à ordem da LC Premium, Lda.
4.2. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência após o encerramento do leilão ou por falta de provisão do
meio de pagamento apresentado, pode determinar que:
a) A venda do arrematante remisso fique sem efeito;
b) Os bens voltem a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;
c) O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-los novamente;
d) O arrematante remisso fique responsável pela diferença entre o preço pelo qual arrematou e o preço pelo qual for vendido os bens, e ainda pelas
despesas a que der causa.
5. LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
5.1. Após boa cobrança, o comprador fica responsável pelo levantamento dos bens móveis, em data(s) e hora(s) a combinar com a LC Premium, Lda.,
assumindo o risco pela perda ou deterioração dos mesmos. Em caso de incumprimento, os bens poderão reverter a favor da Massa Insolvente,
ficando ainda o comprador responsável por eventuais danos causados.
5.2 Os registos de aquisição das viaturas, serão obrigatoriamente efetuados pelos serviços da encarregada da venda, de acordo com o
procedimentoimplementado, com todos os custos a suportar pelo adquirente.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for.
6.2. Se, por motivos alheios à vontade da LC Premium, Lda., a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, as quantias recebidas serão
devolvidas em singelo, não havendo lugar ao prejuízo da Massa Insolvente em qualquer circunstância.
6.3. A LC Premium, Lda., no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:
a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insuficientes;
b) Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;
c) Não considerar vendas não sinalizadas;
d) Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas irregularidades ou conluio entre os participantes.
6.4. A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834º do CPC. As condições serão lidas em voz alta na abertura do leilão.
6.5. A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes condições do regulamento, estabelecendo-se para a resolução de qualquer
conflito emergente o foro do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio do Barreiro ou o competente.
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NOTAS
I - A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834º do C.P.C.
II - As condições serão lidas em voz alta na abertura do leilão.
III - No acto de inscrição é obrigatório a entrega de cheque caução no valor de  5.000,00, o qual será devolvido no final do leilão.
IV - Serão entregues brochuras ilustradas no acto da inscrição.
V - Para mais informações consultar a página: www.lcpremium.pt .
VI - As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas

VALORES
72.450,00 €
LOTE 02 - Atoalhados/Roupas 2.500,00 €
VERBA 29 - Toyota DYNA 2.000,00 €
VERBA 31 - Toyota DYNA 150 2.250,00 €
LOTE 01 - Máquinas e Equipamentos

VISITAS
- Dia 02.05.2019 das 10h às 12h30 e das 14h30 às 16h30
- No próprio dia das 10h às 12h30
Gestor do Processo
Pedro Lemos
pedro.lemos@lcpremium.pt
966 683 481
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

01
Verba n.º 1 - Uma mesa redonda, uma arca frigorífica
marca EDESA, um frigorífico marca FRICON, uma
arca vertical marca COMFORTEC, um frigorífico
marca WHIRLPOOL, duas mesas metálicas com
tampo em madeira, duas estantes metálicas com
tampo em madeira, um cacifo metálico com nove
armários, dois micro-ondas marca ELECTRIC, uma
mesa metálica com rodas e tampo aglomerado, uma
cadeira com rodas e braços em estofo preto, nove
cadeiras metálicas, dois banco corridos metálicos.

Refeitório

Verba n.º 2 - Um cacifo metálico cor cinza com duas
portas, um cacifo metálico cor cinza com três portas, Balneário Masculino
um cacifo metálico cor cinza com seis armários.

€ 72.450,00

Verba n.º 3 - Um termoacumulador marca KUNFT de
50L, um cacifo metálico cor cinza com seis armários,
Balneário Feminino
dois cacifos duplos metálica cor cinza, sete cacifos
triplos metálica cor cinza.

Verba n.º 4 - Três secretárias metálicas cor cinza com
tampo em madeira, sendo duas com bloco de duas
gavetas, duas cadeira metálicas, uma cadeira
metálica com estofo em napa preta, uma cadeira com
rodas e braços com estofo em napa preta, um minifrigorífico marca ELECTROLUX, dois Cpu marca
Escritório
EUROSYS, dois monitores TFT marca LG, um teclado
Gabinete Gerência
marca MICROSOFT, um teclado marca GIGABYTE,
dois ratos, uma impressora marca HP modelo P
1006, uma multi-funções marca SHARP modelo ARM201, uma multi-funções marca HP modelo M 127
ES.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

01

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 5 - Duas secretárias metálicas com tampo
em madeira e duas gavetas, três secretárias
metálicas com tampo em fórmica, um módulo
metálico com duas gavetas, uma cadeira com rodas e
braços com estofo em napa preta, uma cadeira com
rodas e sem braços com estofo em napa preta, uma
cadeira com rodas e sem braços em tecido cinzento,
cinco estantes metálicas, um cacifo metálico com
quatro armários, três cadeiras metálicas, um Cpu
marca EUROSYS, um Cpu marca GIGABYTE, dois
teclados marca GIGABYTE, um rato marca
LOGITECH, uma impressora marca HP modelo
DESKJET 300, um monitor TFT marca LG, um
biombo em vidro, sistema de controlo de entradas
com respetivos leitores de impressão digital.

Escritório

Verba n.º 6 - Uma mesa de reuniões metálica com
tampo em vidro, seis cadeiras metálicas, dois
biombos cor cinzento.

Escritório
Sala de Reuniões

Verba n.º 7 - Conjunto de peças, óleos, correias de
diversas marcas para máquinas diversas.

Armazéns Peças

Verba n.º 08 - Três estantes metálicas com quatro
prateleiras, uma estante metálica com cinco
prateleiras, uma secretária metálica de cor cinza com
tampo em madeira, seis estantes industriais com
cinco prateleiras, um biombo.

Armazéns Limpos

FOTOS

VALOR BASE

€ 72.450,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 9 - Uma caldeira industrial a vapor
STEAMBLOC Nº Série 43/2-5019, uma caldeira
industrial a vapor STEAMBLOC Nº Série 43/2-5076.

Produção

Verba n.º 10 - Uma máquina de lavar industrial
LAVATEC modelo LP 581 Nº Série 581.0119 com os
respetivos acessórios: sistema de sacos, bastidor
com impressora, monitor ASUS e teclado ASUS,
gerador de túnel e prensa de túnel.

Produção

Verba n.º 11 - Um secador industrial LAVATEC
modelo TT 733GU Nº Série 7330770, um secador
industrial LAVATEC modelo TT733GU Nº Série
7330769, um secador industrial LAVATEC modelo
TT733GU Nº Série 7330768, um secador industrial
LAVATEC modelo TT 733GU Nº Série 7330767, um
secador industrial LAVATEC modelo TT733GU Nº
Série 7330766 e um gerador LAVATEC modelo 150
Nº Série 1500450.

Produção

Verba n.º 12 - Um secador industrial LAVATEC
modelo TT 745GUK Nº Série 745.2149 com os
respetivos acessórios: monitor TFT marca LG,
impressora de etiquetas e um equipamento LAVATEC
modelo FL705 Nº Série 279.440-6.

Produção

FOTOS

VALOR BASE

01

€ 72.450,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

01
Verba n.º 13 - Uma máquina de lavar marca
HUEBSCH ORIGINATORS 120 modelo JC120FG Nº
Série R0004001406, uma máquina de lavar marca
KREBE TIPPO modelo PCF-552-PV Nº Série 356144736 com capacidade de 55 Kg, uma máquina
lavar marca GIRBAU modelo HS-4055.PM-V Nº
Série 861992/09 com capacidade de 57 kg, uma
máquina de lavar marca GIRBAU modelo HS-2055-V
Produção
Nº Série 361814/95 com capacidade de 55 Kg, uma
máquina de lavar marca GIRBAU modelo HS-2055- Máquinas de Lavar
E Nº Série 361425/93 com capacidade de 55 Kg,
uma máquina lavar marca KREBE TIPPO modelo
PCF-24-PV Nº Série 2271-43316 com capacidade
24 Kg, uma máquina lavar marca GIRBAU modelo
HS-6057IC -V Nº Série 2161077/14 com
capacidade de 57 Kg, uma máquina de lavar marca
KREBE TIPPO modelo PCF-552-PV Nº Série 356144737 com capacidade de 55 Kg.

€ 72.450,00

Verba n.º 14 - Um alimentador automático marca
GIRBAU modelo DRM, calandra marca GIRBAU
modelo C.Flex 1233.2 nº série 14100005 do ano
2001, tapete marca JEAN MICHEL nº Série
DVR.208 e dois dobradores de fronhas marca
GIRBAU modelo VARISTAR nº Série PAV900 e marca
JEAN MICHEL modelo VARISTAR nº Série PAV462.
Verba n.º 15 - Um alimentador automático marca
GIRBAU modelo GLX3P12V00 Nº Série ENG678
ano 2008, calandra marca GIRBAU modelo C.Flex
1233.2 nº série 14100012 ano 2001, dobradora de
lençóis/empilhadora marca JEAN MICHEL modelo
ORION nº Série PLS.491 e duas dobradoras de
lençóis marca JEAN MICHEL modelo ROTCORN nº
Série PIL 381 e PIL 382.

Verba n.º 16 - Uma dobradora de toalhas marca
GIRBAU modelo VARISTAR nº Série PAV461, uma
dobradora de toalhas marca GIRBAU modelo
VARISTAR nº Série PAV646.

Produção

Produção

Produção
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 17 - Uma calandra marca AMTEC modelo
MTF nº Série A165715070461.

Produção

Verba n.º 18 - Uma máquina de vácuo marca MINIPACK modelo MODULAR 70 DIGIT Nº Série
000386MF13BB05.

Produção

Verba n.º 19 - Um alimentador automático marca
GIRBAU modelo DFR3P/1V nº Série ENG818 ano
2014, calandra marca GIRBAU modelo PC-120 nº
Série 790086 ano 2014 e dobrador com tapete
marca GIRBAU modelo FL-KIN nº Série PLS 1148
ano 2014.

Produção

FOTOS

VALOR BASE

01

€ 72.450,00

Verba n.º 20 - Um alimentador automático marca
GIRBAU modelo GALAXY nº Série ENG606 ano
2007, calandra marca GIRBAU PS-78033/3 nº Série
745459 ano 2007, dobrador marca GIRBAU modelo
ORN301 nº Série PLS797 ano 2007.

Produção

Verba n.º 21 - Um conjunto de equipamentos de
contagem marca LOSSLESSLINEN modelo VORTEX.

Produção

Verba n.º 22 - Uma calandra marca CONTEL modelo
CC2760-2/V avariada, um alimentador marca JEAN
MICHEL modelo MINI NEPTUNE nº Série ENG372
avariado e uma dobradora marca JENSEN modelo
PICCOLO nº Série 97-298 avariada.

Produção
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 23 - Conjunto de carros de transporte
metálicos e em PVC, conjunto de sacos de transporte
de roupa, uma balança eletrónica digital marca
EPELSA nº Série 9966455 com capacidade 300 Kg,
uma máquina de cintar marca STRAPEX modelo
STRAPPER I-T modelo 701105455, uma máquina
de embalar marca AZEMAT modelo SIVARON, três
escadotes metálicos, um aspirador marca KOALA,
dez bancadas de apoio metálicas com rodas e tampo
em madeira.

Produção

Verba n.º 25 - Uma bancada de trabalho metálica
com torno, uma furadora, um carro de ferramentas
marca FACON, uma cadeira em tecido castanho,
uma cadeira em apa preta, uma mesa metálica de cor
cinza com tampo em fórmica, um armário em
plástico com duas portas, conjunto de caixas em
PVC, uma máquina de soldar a gás, um armário
metálico com duas portas em vidro, um quadro
branco, conjunto de diversas ferramentas, porcas,
parafusos, anilhas, brocas, correias, máscaras de
proteção, serrotes, discos para rebarbadora, cintas,
perfis em ferro e alumínio de diversos tamanhas,
óleos e diluentes.

Oficina

Verba n.º 26 - Um compressor marca KAESER
modelo ASD 60 SIGMA nº Série 1074, um
compressor marca KAESER modelo TD76 nº Série
3825, um compressor marca KAESER modelo SM11
nº Série 1.72664.8/1034, um compressor marca
KAESER modelo SM11 nº Série 1.7264.8/1033, um
compressor marca KAESER modelo TB19 nº Série
1.7904.40010, uma caldeira marca CITERGAZ Nº
Série 5EN75010 temperatura máxima 50ºC, uma
caldeira marca OKS modelo D-57223 KREUZTAL nº
Série 589862 temperatura máxima + 50ºC.

Exterior

FOTOS

VALOR BASE

01

€ 72.450,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

01

LOTE

02

DESCRIÇÃO

Verba n.º 27 - Conjunto de diversas máquinas
desmontadas, conjunto de diversos perfis em
alumínio, ferro, PVC de diversas formas e tamanhos,
uma estrutura messanin em ferro, conjunto de
d i v e r s o s b i d o n s c o m ó l e o, d e t e r g e n t e s e
amaciadores, uma mesa de apoio metálica com
rodas e tampo em madeira, carros metálicos de
transporte de roupa.

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

Armazém 9
Rua 36

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º24 - Todo o stock de roupa composto por:
toalhas, lençóis, fronhas, guardanapos, roupões,
colchas de vários tamanhos e alguma roupa com
estampagem diversa.

Stock

VALOR BASE

€ 72.450,00

FOTOS

VALOR BASE

€ 2.500,00

Verba n.º 28 - Conjunto de diversos roupões,
conjunto de roupa nova empacotada composto por
fronhas e lençóis.

Armazém 9
Rua 36
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FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE
VERBA

29

VERBA

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Veículo ligeiro de mercadorias, marca TOYOTA,
modelo DYNA, com a matrícula 34-LQ-48, do ano de
2011, cilindrada 2982, a gasóleo, 3 lugares, cor
branco.

Exterior Sede

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

€ 2.000,00

FOTOS

VALOR BASE

31
Veículo ligeiro de mercadorias, marca TOYOTA,
Instalações da
modelo DYNA 150, com a matrícula 71-NG-01, do
TOPCAR – Rua José
ano de 2012, cilindrada 2982, a gasóleo, 3 lugares, Félix Ferreira, 3 - Palhais
cor branco.

€ 2.250,00
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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